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Őrizze meg a határozottságát, és le-
gyen nyitott a környezetében élőkkel! 
Hogyha szükséges, segítse ki a mun-
katársait javaslatokkal, tanácsokkal!

Ikrek 

Ezúttal a saját érdekeit helyezi előtér-
be, ami ellenállást és ellenszenvet vált 
ki a kollégáiból. Kössön kompromisz-
szumot, ha nem akar vitába keveredni!

Mérleg 

Használja ki okosan a jelenlegi helyze-
tét! Legyen előrelátó, feleslegesen ne 
fecsérelje el az erejét! Egy tisztázatlan 
ügy ma ismét előtérbe kerül.

Rák 

Kedvező lehetőségek előtt áll. Azon-
ban még mielőtt meghozná a dönté-
sét, vegye számításba a körülménye-
ket, illetve azok következményét!

Bak 

Bár kissé sebezhetőnek érzi magát, ki-
egyensúlyozottan zajlanak Ön körül az 
események. Igyekezzék megbízható 
személyek társaságában mozogni!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Túl sok teher szakad a nyakába, a meg-
lévő teendőkhöz újabb megbízások 
társulnak. A sikerek érdekében használ-
ja fel a szakmai tapasztalatait!

Skorpió 

Optimista hozzáállásával most nagyot 
léphet előre a karrierjében. Bátran be-
levághat új teendőkbe is, de előtte kon-
zultáljon tapasztalt kollégáival!

Oroszlán 

Ne kockáztasson, ugyanis ma nem tud 
megbirkózni a buktatókkal! Vonuljon 
háttérbe, és csakis a könnyen végre-
hajtható rutinfeladatokkal foglalkozzék!

Vízöntő 

Uralkodó bolygója támogatja Önt szel-
lemi tevékenységében. Ezért a mai na-
pon főleg a komoly odafigyelést igény-
lő teendőket részesítse előnyben!

Nyilas 

Bármilyen akadályba ütközik, próbál-
ja megőrizni nyugalmát, és legyen kö-
vetkezetes! Ha képes higgadt maradni, 
szinte mindenre talál megoldást.

Szűz 

A mai nap főként a rendezetlen ügyek 
intézésére alkalmas. Tegye félre az ön-
fejűségét és a büszkeségét, majd zárja 
le a tisztázatlan problémákat!

Halak 

Amennyiben kudarcok érik, fogadja el 
ezeket, de ne tulajdonítson túl nagy je-
lentőséget nekik! Ha lehet, a belső fe-
szültségét ne a társain vezesse le!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
Január 12., péntek
Az évből 12 nap telt el, hátravan még 
353.

Névnap: Ernő
Egyéb névnapok: Bors, Cézár, Elek, 
Erna, Erneszta, Gujdó, Rajnald, Tatjá-
na, Verona, Veronika
Az Ernő férfinév a német Ernesztből 
származik, jelentése: határozott.
Katolikus naptár. Ernő, Erneszta
Református naptár: Ernő
Evangélikus naptár: Ernő
Unitárius naptár: Ernő
Zsidó naptár: Tévét hónap 25. napja

Január 13., szombat: Veronika
A Veronika görög eredetű női név, je-
lentése: győzelmet hozó. A Bibliához 
kapcsolódó egyik apokrif irat szerint 
egy Veronika nevű asszony kendőt 
nyújtott át Jézusnak a keresztúton, 
hogy letörölje a verejtékét, a legen-
da szerint a kendőn megmaradt Jé-
zus arcmása.

Január 14., vasárnap: Bódog, Félix
A Bódog régi magyar férfinév, amely 
a boldog szóból ered, jelentése: sze-
rencsés. Latin megfelelője: Félix.

Kaliforniai álom (2016)

Damien Chazelle forgatókönyvíró-rendező a Whiplash (2014) című ze-
nés drámáját követően folytatta a La La Land musicalprojektjét, amit 
2010-ben kezdett el. A zene komponálására Justin Hurwitzet kérte fel, aki-
vel már a Whiplashben is kollaborált. A producerek a főszerepekre Emma 
Watsont és Miles Tellert választották, utóbbi azonban később visszalépett, 
így Ryan Gosling került a helyére. A további karaktereket John Legend, 
J.  K. Simmons és Rosemarie DeWitt formálták meg. A látványterveket az 
50-es évek musicalhangulatából inspirálták. A 30 millió dollárból forgatott 
La La Land közel 450 millió dollárt inkasszált. A film rekordmennyiségű 
Oscar-jelölést kapott (14-et), amit korábban csak a Mindent Éváról (1950) 
és Titanic (1997) című drámák értek el. Az alkotás hat Oscar-díjat nyert 
(legjobb: rendező, női főszereplő: Emma Stone, operatőr, látványtervezés, 
zene, betétdal: City of Stars). Az Oscar-gálán a musicalt véletlenül a leg-
jobb filmnek jelentették be (a Holdfény helyett), ami mindmáig az Ameri-
kai Filmakadémia díjkiosztói legnagyobb bakijának számít.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1-től 9-ig min-
den egyes szám, illetve a 9 kis négy-
zetben (blokkban) is szerepeljen az 
összes szám 1-től 9-ig.

A székesfehérvári Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár Egye-
sület kilencedik alkalommal hirdeti 
meg határok nélküli meseíró pályá-
zatát. A pályázatra a világ bármely 
országában élő 8-15 éves gyerme-
kek magyar nyelven írott meséit 
várják e-mailben, csatolt Microsoft 
Word-dokumentumban vagy postai 
úton négy példányban 2018. már-
cius 15-éig. A kiírásra a 2003. janu-
ár 1-je és 2009. december 31-e kö-
zött született gyermekek meséit fo-
gadják el. A mese mellé csatolni kell 
az alábbiakat: a meseíró nevét; szü-
letési idejét (év, hónap, nap); posta-
címét (ország, település, utca, ház-
szám, irányítószám); szülei egyiké-
nek lehetőleg e-mail-címét vagy te-
lefonszámát. A pályaművek terje-
delme legfeljebb hatezer leütés (kö-
rülbelül három nyomtatott oldal) le-
het. Témájukkal, irodalmi formájuk-
kal kapcsolatban nincs semmilyen 
megkötés. Egy pályázó csak egy 
mesét küldhet be. A pályázat szelle-
mi mecénása Lezsák Sándor költő, 
a bírálóbizottság pedig neves írók-
ból áll. A  legjobb pályamunkákat ok-
levéllel, illetve egyedi művészeti al-
kotásokkal jutalmazzák. A pályá-
zó a mese elküldésével hozzájárul 
műve bármilyen formában történő, 
külön ellenszolgáltatás nélküli, ké-
sőbbi nyilvánosságra hozásához. To-
vábbi részletes információk a www.
ggmuvhaz.hu weboldalon vagy a
tunderszopalyazat@gmail.com 
drótpostacímen kaphatók.

A Magyar Unitárius Egyház képvise-
lőtanácsa a 2018-as unitárius em-
lékév alkalmából nyílt pályázatot 
hirdet szépirodalmi alkotások lét-
rehozására. Témakör: az unitárius 
egyház múltja és jelene, unitárius 
személyiségek, kiemelkedő esemé-
nyek vagy bármely más olyan téma, 
amely tükrözi az unitárius hitelve-
ket, eszmeiséget, értékeket. A szer-
vezők megfelelő esztétikai értéket 
képviselő, nyomtatásban és elekt-
ronikusan közzé nem tett, erede-
ti alkotásokat várnak. Három kate-
góriában lehet pályázni: vers, próza, 
dráma. Egy benevező legtöbb há-
rom verssel, két prózai, illetve  egy 
drámai művel pályázhat. A legjobb 
alkotásokat díjazzák (1. díj: 700 euró, 
2. díj: 500 euró, 3. díj: 300 euró). 
Beküldési határidő: január 31. To-
vábbi információk a www.unitarius.
org weboldalon vagy a 0757-025-
638-as telefonszámon kaphatók.

A kevés napsütést követően helyen-
ként megnövekszik a felhőzet, el-
szórtan csapadék is előfordul. Nap-
közben a keleti szél néhol megélén-
kül. A reggeli órákban –2, 6 fok vár-
ható. A hőmérséklet csúcsértéke 
1,  9 fok között alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe-
tõ ségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói levele-
iket a Redacţia Krónika, str. 
Onisifor Ghibu nr. 14, 400185, 
Cluj-Napoca posta címre vagy 
a kronika@kronika.ro e-mail-
címre küldhetik. A tévéműsor-
ral, illetve a keresztrejtvények-
kel kapcsolatos észrevételei-
ket a szolg@kronika.ro e-mail-
címre várjuk.

Szabó Ernő (1900–1966) magyar 
színművész Kassán született több-
generációs színészcsalád leszárma-
zottjaként. Küzdelmes gyermekkora 
volt, apa nélkül nőtt fel, majd árvaház-
ba került. 11 évesen nagybátyjához ke-
rült Hajdúböszörménybe, aztán anyai 
nagyanyja vette magához a féltestvé-
rével (Neményi Lili későbbi színész-
nő-énekesnővel) együtt. Eleinte Deb-
recenben éltek, utána Nagykárolyban, 
ahol Szabó Ernő megkezdte színészi 
pályafutását. Kezdetben táncos-ko-
mikus szerepeket vállalt, később drá-
mait is. 1921-től vándortársulatokban 
lépett fel. Ezután néhány évig Pécsen, 
Debrecenben és Budapesten műkö-
dött. 1940-től kezdve Nagyváradon 
játszott, 1946-ban pedig a marosvá-
sárhelyi Székely Színház egyik alapító 
tagja lett. Fellépései mellett rendsze-
resen rendezett. 1955-ben Budapest-
re költözött, és színpadi alakításaival 
párhuzamosan filmekben szerepelt. 
Első főszerepét a Hannibál tanár úr 
című tragikomédiában kapta. Karrier-
je során 41 filmben volt látható. 1959-
től haláláig A Szabó család folytatásos 
rádiójáték névadó főszerepét formál-
ta meg hetente Gobbi Hilda oldalán.

Egy nő panaszkodik az orvosnak:
– Doktor úr, kérem, segítsen a férje-
men, álmában beszél.
– És ez zavarja magát?
– Engem nem, de a szenátortársai 
folyton kinevetik őt!

Filmlexikon

FelhívásKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: XXII. SZÁZAD

Sudoku

Ki kicsoda?Vicc

Időjárás

Csíkszereda
–2° / 1°

Kolozsvár
3° / 5°

Marosvásárhely
2° / 7°

Nagyvárad
5° / 8°

Sepsiszentgyörgy
0° / 4°

Szatmárnémeti
4° / 6°

Temesvár
6° / 9°

jan. 21.–febr. 19.

dec. 22.–jan. 20.

nov. 23.–dec. 21.

okt. 24.–nov. 22.

szept. 24.–okt. 23.

aug. 24.–szept. 23.

júl. 24.–aug. 23.

jún. 22.–júl. 23.

máj. 21.–jún. 21.

febr. 20.–márc. 20.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. január 21-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
12/5 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Barátnők beszélgetnek:

– Mondd, igaz, hogy két ud-

varlód van?

– Nem, ...

(Poén a rejtvényben.)

Igaz-e?




